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EGYÜTTES KÖRLEVELE

a BM I. Főcsoportfőnökség és a szakirányítása alá tartozó 
szervek személyi állományának levelező tagozaton történő

továbbképzéséről.

Budapest, 1979. június hó 3 0 -n.

A BM I. Főcsoportfőnökség és a szakirányítása alá tartozó szer
vek személyi állománya központilag szervezett levelező tagoza
ton történő szakmai továbbképzési rendjére vonatkozóan kiadjuk 
az alábbi

k ö r l e v e l e t  :

1./ A BM Pénzügyi-Anyagi-Müszaki és a Személyügyi miniszterhe
lyettes elvtársak 16/1977. számú együttes intézkedésére való 
hivatkozással a BM Továbbképző Tanfolyam Parancsnokságon a 
pénzügyi, az anyagi és a technikai szakokon levelező tagoza
ton is be kell indítani a továbbképzést.

2./ Az adott oktatási évben levelező tagozaton inditható szakok, 
azok osztálylétszáma, a kezdési és befejezési ideje a BM I. 
és a IV. Főcsoportfőnökség által központilag készitett és
jóváhagyott • tanfolyami tervben kerülnek meghatározásra.

a./ A hallgatók kiválasztására, beiskolázására külön köz
ponti intézkedés alapján kerül sor.
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b.I Levelező tagozatra általában azok iskolázhatok be, 
akiknek a tanfolyami továbbképzése családi, vagy 
egyéb körülmények miatt nappali tagozaton nem old
ható meg, illetve felsőfokú állami iskolai végzett
séggel, vagy elismert szakmai gyakorlattal rendel
keznek .

c./ A tanfolyam időtartama - az előirt tananyag folya
matos, egyéni tanulása, feldolgozása - egy év.

d./ A levelező tagozaton az oktatást - a jóváhagyott éves 
tanfolyami tervnek megfelelően - mindhárom szakon elő
ször 1979. augusztus 27-én kell megkezdeni és 1980. 
julius hó 31-ig befejezni.

3./ A tanfolyami továbbképzés levelező tagozatán az egyes sza
kokra jóváhagyott érvényes tanterv előirásait kell alkal
mazni, figyelemmel a levelező oktatás sajátosságaira, didak
tikai lehetőségeire.

a./ A levelező tagozatra beiskolázott hallgatók a szolgálati 
helyeiken kötelesek a pártoktatásban résztvenni, ezért
a tanfolyam keretein belül Marxista-Leninista ideológiai 
továbbképzésben nem részesülnek.

b ./ El kell hagyni a testnevelési foglalkozásokat is.

4./ Az ismeretek rendszerezéséhez, konzultációs feldolgozásához, 
a szükséges tanári segitség megadásához negyedévenként a
BM Továbbképző Tanfolyam Parancsnokságon összevont osztály
foglalkozásokat kell tartani. Az összevont osztályfoglalko- 
zások megtartására, továbbá a vizsgáztatások végrehajtására 
összesen 16 nap - 128 óra - használható fel.

Az összevonásokra biztosított szolgálatmentesség a 16/1977. 
számú együttes belügyminiszterhelyettesi intézkedés 5. pont
jában meghatározott tanulmányi szabadságot nem érinti.
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5./ A folyamatos egyéni tanulás irányítását a személyes eliga

zításokon és konzultációkon túlmenően, minden egyes beis
kolázott részére az első foglalkozáson kiadott "utmutató"- 
val kell biztosítani. Az utmutató tartalmazza a tanulás, 
az összevont osztályfoglalkozások és a vizsgáztatások idő
beosztását, a tantárgyakat és témáit, az irodalmat, továbbá 
az ellenőrző kérdéseket.
Az "utmutató1' elkészítése és kiadása a BM Továbbképző Tan
folyam Parancsnokság feladata.

6./ A BM Továbbképző Tanfolyam Parancsnokság a felkészülés segí
tésére, a jártasság megszerzésére, a tanulási folyamat el
lenőrzésére ’’probléma megoldó" gyakorlati feladatok /külön
féle okmányok, Írásos anyagok megszerkesztése, stb./ egyéni 
tanulás keretében történő feldolgozás módszerét is alkalmaz
za. Az egyéni tanulás során megoldott feladatok helyességé
nek értékelését az összevonásokon kell elvégezni.

Azoknak a hallgatóknak, akiknek a tananyag kellő szinvonalu 
elsajátításában nehézségeik vannak, a szolgálati elöljáró 
megfelelő konzultáns kijelölésével biztosítson kellő segít
séget a felkészüléshez.

7./ Az összevont osztályfoglalkozások idején a vidéki hallgatók 
téritésmentes élelmezéséről a BM Továbbképző Tanfolyam Pa
rancsnokság gondoskodjon. Ezért a hallgatókat napidij nem 
’illeti meg. A budapesti szervektől berendeltek élelmezése 
térités ellenében biztosítható.

A vidékről beiskolázott hallgatók szálláselhelyezését - a 
tanfolyami tervek, illetve a szálláselhelyezési lehetőségek 
figyelembevételével - elsődlegesen a BM Továbbképző Tanfo
lyam Parancsnokságon kell megoldani. Amennyiben ez nem lehet
séges, -úgy a szállásról - a kiküldetésre vonatkozó szabályok 
betartása mellett - a hallgató maga gondoskodjon.
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8./ A levelező oktatással kapcsolatos feladatok folyamatos 
végrehajtásáról a hallgatók összevont osztályfoglalko
zásokra, vizsgákra való berendeléséről - a fentiekben 
foglaltakra figyelemmel - a BM Továbbképző Tanfolyam 
Parancsnokság gondoskodjon.

9./ Kérjük a Vezető elvtársakat, hogy a beiskolázottak ré
szére a szükséges feltételek biztosításával segítsék 
elő a tanfolyam sikeres elvégzését.

10./ A körlevélben foglaltakat az érintett személyi állomány 
nyal ismertetni kell.

.Mándi Sándor 
r .ezredes 

IV/I. csoportfőnök
Kincses Zoltán 

r.ezredes 
I. főcsoportfőnök-helyettes 

Felterjesztve: Pénzügy, anyagi, műszaki és a Személyügyi
miniszterhelyettes elvtársak részére.-

Kapják: elosztó szerint
Nyt.sz.: 4-15-4/1979.
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